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A gyjtött növények a sze- Die gesammelten Pfianzen

gedi Városi Múzeum gvüjtemé- liegen in dér Sammlung des

nyében vannak elhelyezve. Stádtischen Museums in Sze-

ged aufbewahrt.

Potamogeton obtusifolius Lk. Sártó.

Alopecurus geniculatus L. Bezúrszék.

Cynosurus cristatus L. Újszeged.

Brachypódium sylvaticum (Huds.) R. et Sch. Újszeged.

Eriophorum latifolium Hoppé. Atokháza.

Juncus glaucus Ehkh. Újszeged. Atokháza.

Állium atropurpureum WK. Körtöltés (bei Szegedj.

Muscari botryoides (L.) Lám. Szelevényi erd.
Rumex pulcher L. Újszeged.

Polygonum graminifolium Wierzb. Yetyehát.
Amarantus lividus L. II. ascendens (Lois.) Thell. Szeged.

Arabis hirsuta (L.) Scop. Szelevénvi erd.
Conringia austriaca (Jacq.) Rchb. Újszeged.

Agrimonia Eupatoria L. Kamarás.
Scniguisorba auriculata Focke. Templomere.
Oxalis stricta L. Újszeged.
Euphorbia villosa WK. Köröserd.
Gentiana Pneumonanthe L. Köröserdó, lég. Kiss Ferenc.

Dorosmai tanyák (Szabó Imre szóbeli közlése).

Hyssopus officinalis L, q. sp. Makkoserd.
Melissa officinalis L. Újszeged.

Yeronica verna L. Palánki temet. Horgos.

Bryonia dioica Jacq. Algyó.

Campanula rapunculoides L. .Újszeged.

Erigeron annuus (L.) Pers. Újszeged.

Echinops multiflorus Lám. Makkoserdö.

Apró közlemények. — Kleine Mitteilungeu.

A Centaurium turcicum (Velen.) Ronn. elfordulása
hazánkban. — Über das Vorkommen von Centaurium turcicum

(Yblen.) Ronn. in Ungarn.-

A Mitteilungen des Natur-

wissenschaftlichen Yereines für

Steiermark 52. kötetének (1915.

évf.) 318. oldalán megemlíti

Ronniger a Balkán-félsziget

<?eníaurmm-anyagának kritikai

feldolgozása keretében, hogy a

Centaurium turcicum- ot hazánk

In den Mitteilungen des Xa-
turwissenschaftlichen Vereines

für Steiermark Jahrg. 1915.

Bánd 52 S. 318 ervváhnt Ron-

niger gelegentlich Besprechung

des von ihm kritiseh gesichte-

ten (7enfímrm»!-Materiales dér

Balkanhalbinsel, dass Centau-
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déli részén is megtalálták. Mint-

hogy Ronniger ezen adattal

kapcsolatban én reám hivat-

kozik, mint akitl a növény
itteni elfordulásáról tudomást
szerzett, legyen szabad e nö-

vény lelhelyérl bvebbet kö-

zölnöm.

A növényt 1913 július hó
30.-án találtam meg a botanikai

szempontból annyira érdekes
«Nagy Nyir»-ben Kecskemét
mellett, ahol «z a fehérnyár-
fával, Chrysopogon- nal, Stipá-

val, Dracocephalum austria-

cum-mai és számos jellemz
homoki növénnyel bentt ho-

mokbuczkák között teknszer
mélyedésekben meglehetsen
gyéren fordul el. Az itt gyj-
tött növény teljesen megegyezik
egy olyan példánnyal, melyet
Velenovsky az eredeti lel-
helyen, Várná közelében Galata
(Bulgária) körül a bozótos
tengerparton szedett volt. Meg-
jelenésében olyan, mint a C.

umbéllatum
, azonban a C. uli-

ginosum mirigyes szrzetével
felruházva

;
utóbbinak nagyobb

példányaitól, melyeknek nem
ritkán szintén sokvirágú s gaz-
dagon elágazó a virágzatuk, a
C. turcicum szélesebb, öter
alsó levelei alapján többnyire
könnyen megkülönböztethet.

Említett lelhelye Közép-
Magyarországban és pedig a
Xagy-Alföldön fekszik s kétség
nem fér hozzá, hogy e növény
más helyekrl is," különösen
hazánk déli vidékeirl el fog
kerülni.

rium turcicum auch im süd-
lichen Ungarn gefunden worden
sei. Da er sich bei dieser An-
gabe auf eine von mir stam-
mende mtindliche Mitteilung

beruft, so sei es mir gestattet

über den Standort dieser Pflanze
hier náheres mitzuteilen.

Ich habé diese Pflanze am
30. Juli 1913 indem botanisch

ausserordentlich interessanten
«Xagy Nyír» bei Kecskemét
gefunden, \vo sie in den mulden-
förmigen Depressionen zwi-
schen den von Weisspappeln,
Chrysopogon

,
Stipa

,
Draccce-

phalum austriacum und vielen

charakteristischen Sandpflan-
zen bewachsenen Sandhügeln
in ziemlich beschránkter Zahl
vorkommt. Die dórt gesam-
melte Pflanze stimmt vollkom-
men mit einem vöm Original-

standorte auf buschigen Meeres-
abhangen bei Galata náchst
Vara a in Bulgarien von Yele-
novskí gesammelten Exemplar
überein. Sie hat die Tracht
eines C. umbéllatum

,
aber die

drüsige Bekleidung des C. uli-

ginosum, von dessen grösseren
Exemplaren, die auch nicht
sellen mit reichblütiger, stark
verzweigter Infloreszenz auf-

treten, C. turcicum durch die

breiteren, fünfnervigen unteren
Blattéi-

stets leicht zu unter-
scheiden ist. Dieser Standort
liegt im Mittelungarn, u. zw in

dér ungarisehen Tiefebene : es
ist aber nicht zu zweiKln, dass
die Pflanze auch an anderen
Orten, besonders in den süd-
licheren Gegenden unseres Lan-
des gefunden werden wird.

Degen.
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A Woodsia glabella R. Br. felfedezése Erdélyben. —
Über die Entdeckung der Woodsia glabella R. Br. in Siebenbiirgen.

Sündermann F. (Lindau) az

Allgemeine Botanische Zeit-

schrift 1916. évf. 5— 8. szá-

mában (63. old.) közli, hogy
1889-ben a brassói Bucsecs-

liegy Buksoi nev csúcsán, a

malajesti menedékház feletti

sziklákon felfedezte ezt a ritka

harasztot. Az ott gyjtött leve-

leket hazatérése alkalmával

Römer Gyula brassói tanárnak
adta át, aki a meghatározás
helyességét megersítette.

Römer a kapott 5 lombból

egyet szívességbl nekem, egyet
pedig Moesz Gusztáv múzeumi
igazgatónak engedett át: ezt

a levelet Kümmerle J. B. dr.

felülvizsgálta és megállapította,

hogy minden kétséget kizáróan

valóban a nevezett növényrl
van szó, melynek felfedezése

ily messze keleten és oly távol

az eddig ismert termhelyeitl
nemcsak növényföldrajzi szem-
pontból érdemel különös figyel-

met, hanem egyúttal a kárpáti

flórát is egy rendkívül ritka és

érdekes fajjal gazdagítja.

In Nummer 5—8. 1916 der

Allgem. Botan. Zeitschrift (S.

63) teilt Herr F. Sündermann
(Lindau) mit, dass er i. J. 1889
am Aufstiege zum Gipfel Buk-
soi des Berges Bucsecs in

Siebenbürgen, an Felsen ober-

halb der Malajester Schutzhütte

diesen seltenen Fara entdeckt

habé. Die dórt gesammelten
Wedelclien wurden bei der

Rückkunft Herrn Prof. Jul.

Römer in Brassó übergeben,

der die Bestimmung bestatigte.

Herr Römer liatte die Liebens-

würdigkeit, von den erhaltenen

5 Wedeln einen mir und eiDen

Herrn Direktor G. v. Moesz zu
überlassen; die von Dr. J. B.

KüMMERLEVorgenommene Nacli-

prüfung ergab, dass es sich

zweifellos ura die genannte
Art handle, dérén Entdeckung
an diesem so weit gégén Osten

vorgeschobenen Posten niclit

nur in pflanzengeographischer

Hinsicht, sondern aucli als eine

höchst wertvolle Bereicherung

der Karpathenflora, die grösste

Beachtung verdient.

Degen.

Viola Riviniana Reichb. forma Waisbeckeri n. f. Habitu,

foliorum forma, appendicibus sepalorum magnis, calcare crasso

sulcato. florum magnitudine petalisque latis omnino typum Violáé

Rivinianae refert, a quo tamen dignoscitur colore totae herbae

obscure viridi. foliis adultioribus subtus saepe lividis purpurascen-

tibusve. floribus obscure violaceis, calcare haud albo, séd P lilacino.

Habitat in Hungária occidentali, comit. Castriferrei

:

in dume-

tosis inter Pinkaf (strictius «untere Waldbauern») et Rákösd,

praeterea in silvis ad Drumoly secus semitam ad Yárosszalonak.

Forma haec decora parallelam formám sistit V. scotophiyllae.

nam V. virescens Jord. et V. Riviniana Reichb. typos diluie —
V. scotophylla Jord. et V. Riviniana Reichb. f. Waisbeckeri Gáyer
typos atro-virentes repraesentant et additamenta praebent ad cog-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



271

noscendas formás generis Violáé parallelas, quales praesertim
formáé pratenses isivé fruticetorum) et silvestres inter Violas acaules

et caulescentes, et formáé annuae et hibernae inter Tricolores.

Cum formis intermediis inter V. Rivinianam et silvestrem

,

quae in ditione supra indicata deficiente V. silvestri typica fre-

quenter occurrunt, forma nova non confundenda. Formáé enim
intermediae ( V. nemorosa N. W. M.) petalis calcareque angustiori-

bus, sepalorum appendicibus non adeo magnis diversae. nec color

florum herbaeque adeo obscurus, ut in f. Waisbec&eri, quae in

memóriám scrutatoris indefessi Flóráé comitatus Castriferrei, cl.

quondam Antonii Waisbecker dicata. Gáyer.

A Spergula pentandra L. Szabolcs vármegyében (im Komitate
Szabolcs).

Dr. Rapaics Raymund a Magy.
Bot. Lap. legutóbbi számában
közölte ennek a hazánkra nézve
kérdésesnek tartott növénynek
a debreczeni homokterületen
való elfordulását, ahol meg-
figyelései szerint gyakori és

elterjedt ugargyom
;

egyúttal

annak a sejtésének is kifejezést

adott, hogy talán a Nyírségen
is ugyanilyen elterjedésnek ör-

vend. Abban a helyzetben va-

gyok, hogy megersíthetem
Rapaics sejtését annyiban,

amennyiben a gyjteményem-
ben lev példa tanúsága szerint

a Spergula pentandra tényleg

elfordul a Nyírségen, közelebb-

rl a máriapóesi homokon, ahol

Emil öcsém gyjtötte 1910
májusában.

In dér letzten Xummer dér

Ung. Botan. Blátter berichtete

Herr Dr. Raymund Rapaics über
das Vorkommen dieser bisher

für Ungarn zweifelhaften Art
auf den Sandgebieten bei Deb-
reczen, \vo sie seinen Be-
obachtungen nacli ein haufiges

und verbreitetes Unkraut dér

Brachen ist
;
zugleich gab er

seiner Vermutung Ausdruck,
dass diese Pflanze vielleicht

auch in «Nyírség» ebenso ver-

breitet sein dürfte. Ich bin nun
in dér Lage, diese Vermutung
Rapaics’s bestátigen zu können

:

nach den in meinem Herbar
beflndlichen Exemplaren kommt
Spergula -pentandra im Nyírség
tatsáchlich vor, zunachst auf

sandigen Feldern bei Mária-

Pócs. \vo sie mein Brúder
Emil im Mai 1910 gesam-
melt hat. Zsák.

A Cardamine hirsuta L. az Alföldön (im Ungarischen-
Tieflande).

Régebbi szerzink csak a Kisalföldrl említik ezt a növényt
(Xeilr. Aufz. p. 252 és Feicht. Eszterg. fl. p. 185). Ezek a ré-

gebbi kisalföldi adatok mind a Duna-mellékére vonatkoznak.

Újabb idben elször Újvidék melll közli Zorkóczy (1896), majd
pedig a Termtud. Közlöny 1899-iki évfolyamának 159. lapján
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olvassuk, hogy Thaisz szerint Szabó Imre Budapesten a Városli-

getben gyjtötte. Prodán (M. B. L. 1915, p. 225) a már említett

ujvidékin kívül több más bácsmegyei adatot is közzétesz. Bács-
megyeben is dunamenti erdkben n.

A múlt esztend tavaszán ellátogattam az óbudai tzegrétre

a régi római fürd környékére. Már messzirl feltnt egy fehé-

res, nagyobb terjedelm folt, mely közelebbi megtekintésre Car-

damine hirsutá-tói srn bentt száradó (de még zsombokos) rét-

részletnek bizonyult. Ez a termhely egyrészt azért érdekes,

mert a C. hirsuta Budapest flórájában eddig csak mint behurcolt

ruderális növény szerepelt, mely megjelenése után hamarosan el-

tnt. Másrészt pedig figyelemre méltó az is, hogy ez a budapesti

termhely a növény eddig ismert alföldi elterjedésében nagyobb
mérték folytonosság feltevésére jogosít, mert hiszen a föntebbiek

alapján megállapítható, hogy a C. hirsuta a dunamelléki alföldi

i erdei) réteknek Pozsonytól kezddleg délkeletre az egész Duna-
vonalon jellemz növénye, míg egyebütt, vagyis a Duna áradmá-
nyos területén kívül, nagyon ritka lehet.

*

Genannte Pflanze wurde von mir 1. V. 1915 auf dér Óbudáéi*

Torfwiese (Budapest) in grosser Menge aufgefunden. Diesel* Fund
beansprucht insofern Interessé, als C. hirsuta um Budapest bis-

her nur als eingeschleppte Pflanze bekannt war, die kurz nach

ihrem Erscheinen wieder verschwand. Unabhángig von ibrem

Auftreten an Ruderalplatzen scheint sie aber doch auch wild

vorzukommen und ihr Standort bei Budapest füllt nun eine

Lücke in dér Reilie dér bisher bekannten im Ungarischen-Tief-

lande aus, wo sie den filteren und neueren Angaben nach eine

charakteristische Erscheinung in dér Flóra des ganzen ungarischen

Donauufers ist, wahrend sie ausserhalb des Stromtales sehr selten

zu sein scheint. Rapaics.

Az Epipaetis microphylla (Ehrh.) Sw. Pest-megyei újabb

elfordulása. — Über neuere Standorte von Epipaetis micro-

phylla iEhrh.) Sw. im Pester Komitate.

Ez az Ausztriában elter-

jedtnek ismert növényfaj ha-

zánkban meglehetsen ritka,

nemcsak termhetyei számát
illetleg, hanem és különösen

szálanként, nem pedig csopor-

tosan való feliepése miatt. Ma-
gam két ízben találkoztam vele :

elször (1910-ben) Piliscsaba

környékén a Slanicka (450 m.)

Diese in Österreich als ver-

breitet bekannte Art ist in un-

serem Lande ziemlich selten,

nicht nur inbezug auf dieZahl

ihrer Standorte, sondern auch

inbezug ihres vereinzelten und

nicht gruppénweisen Vorkom-
mens. Ich bin ihr zweimal be-

gegnet u. zw. i. J. 1910 in dér

Umgebung von Piliscsaba am
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felé menet Cephalanthera rubra
társaságában, majd (1912-ben)
Budapest környékén a Zúgli-

getben és pedig a «Lugas-út»-
ból kivezet erdei út mentén,
de mindkét esetben csak egy-
egy szálat találtam. Borbás
Budapestnek és környékének nö-

vém^zeté-ben csillag alatt veszi

fel mint olyan növényt, ame-
lyet a felölelt flóraterületen egy-
általán nem látott. Mindazon-
által fölemlíti két termhelyét

:

«a Pilisen s a Zúgligetbl Buda-
keszi felé húzódó erdben »,

mely utóbbi adat a Sadler
megállapításaira vonatkozik.

Sadler szerint ugyanis az E.

microphylla «Rarior in sylvis

ad Budám, copiosa in illis, quae
ex Auwinkel ad Budakeszi du-
cunt.» A Pilishegyrl Kerner
közölte az Ö. B. Z. XXVII.
(1877.) évf.-ában (pag. 202).

A piliscsabai termhely új

Pestmegye flórájára nézve s

míg egyrészrl megersíteni
látszik a Kerner közlését, ad-

dig másrészrl közelebbi kap-
csolatot létesít a pilishegyi és
a Zúgligetbl Budakeszi" felé

húzódó termhelyek között.

Egyébként ugyancsak a Zúgli-

getben : a Disznóf környékén
gyjtötte újabban Dr. Jávorka
is íHerb. Mus. Nat. Hung.).

Linum dolomiticum

Virágai kicsinyek. Míg a t-
alak sziromlevelei átlag 16 mm.
hosszúak és 10 mm. szélesek,

keskeny körömbl széles tojás-

alakúak, addig a varietás szir-

mai csak 10— 12 mm. hosszúak,

Wege gégén den Berg Sla-

nicka (450 M.), wo sie in Ge-
sellschaft von Cephalanthera
rubra vorkam, dann i. J. 1912
im Auwinkel bei Budapest
lángs des Waldweges, dér aus
dem «Lugas-út» hinausfübrt,

in beiden Falién fand ich je

ein Exemplar. Borbás bezeich-
net diese Art in seiner Flóra
von Budapest mit einem Stern,

alsó als eine solche, die er im
behandelten Gebiete nieht ge-
sehen hat; er führt sie vöm
Piliser Berge und aus dem
Walde zwischen dem Auwin-
kel u. Budakeszi an. Letztere

Angabe stammt von Sadler
her, nach welchem sie«Rarior
in sylvis ad Budám, copiosa
in illis, quae ex Auwinkel ad
Budakeszi ducunt» war. Vöm
Piliser Berg führt sie Kerner
(Ö. B. Z. 1877 : 202) an.

DerStandortbei Pilisesaba ist

neu für das Pester Komitat ; er

bekraftigt einerseits die An-
gabe Kerner’s, vermittelt aber
andererseits eme Verbindung
zwischen den Standorten auf
dem Piliser Berg und dem
Auwinkel-Budakeszi-er Vor-
kommen. Übrigens wurde diese

Art neuerdings im Auwinkel

:

in dér Umgebung des Sau-
kopfes auch von Dr. Jávorka
(Herb. Mus. nat. Hung.) ge-

sammelt. Zsák.

*b. var. parviflorum.

Floribus parvis pefalis 10 —
12 mm. longis, 9 mm. latis,

lanceolatis, pallide flavis íco-

lore «Jaune brillant» dicto);

foliis basilaribus augustioribus.

Petala typi 16 mm. longa, 10
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9 mm. szélesek, lándzsásak;

színük pedig a tfaj tömény
krómsárga színével szemben
halovány jaune-brillant-szín.

Tlevelei is keskenyebbek.

Terem Pilisszentiván mellett

az Egyesktl északra fekv
gerincen a töalak társasá-

gában.

mm. lata, ex ungue angusto
laté ovata.

Habitat cum tvpo in jugo ad
septentrionem verso supra

saxum «Egyesk» dictum ad
pagum Pilisszentiván Hungá-
riáé mediae. Wagner.

A Corydalis cava (L.) Schw. et K. var. scabricaulis Zsák
elterjedése. (Über die Verbreitung dér gén. Varietát).

Eredetileg Kolozsvárról és a

Tordahasadékból ismertettem,

majd Gáyer közölte Vas-me-
gyébl a seéi erdbl. Azóta
az ország különböz pontjain

megtaláltam és pedig a talak
fellépéséhez mérten mindenütt
bven fordul el. Újabb term-
helyei : Királvhida mellett a

Pürscherwald-ban (1906); Bu-
dapest környékén: a János-

hegy(1910) és Hárshegy (1914)

erdeiben : Temesvár körül a

Vadászerdöben (1912) és Pilis-

szántó fölött a Pilishegy er-

deiben (1914). Az ország ha-

tárán kívül Alsó-Ausztriában

Wöllersdorf és Dreistatten kö-

zött a « March Gr.» erdben
gyjtöttem (1908).

Diese Varietát habé ich zu-

erst von Kolozsvár und aus

dér Tordaer Schlucht veröf-

fentlicht, spater hat sie Gáyer
im Seé-er Walde im Komitate

Vas nachgewiesen. Seither

habé ich sie an verschiedenen

Stellen unseres Landes gefun-

den ; sie kommt überall im
Verháltnisse zr Stammart
reichlich vor. Die neueren

Standorte sind : im Pürscher-

walde bei Királyhida (Bruck

a/L) (1906), in dér Umgebung
von Budapest : in Wáldern des

Johannisberges (1910) und des

Lindenberges (1914); imWald
«Vadászerd» bei Temesvár

(1912), endlich in den Wáldern
des Pilisberges ober Pilisszántó

(1914); ausserhalb des Landes
habé ich sie im «March Gr.»-

Wald zwischen Wöllersdorf

und Dreistatten in Nieder-Ös-

terreich gefunden. Zsák.

A Sisymbrium officinale (L.) Scop. var. leiocarpum DC.
Bereg vármegyében (im Komitate Bereg).

Eddig ismertetett hazai ter-

mhelyei Kolozs- (Borbás) és

Vas-vármegyékre (Gáyer) szo-

rítkoznak. Ezekhez csatlakozik

gyjtésem alapján Bereg-vár-

Bisher war diese Varietát

aus unserem L ande nur im
Komitate Kolozs (Borbás) und
Vas (Gáyer) bekannt. Diesen

Standorten reiht sich nun einer
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megye, ahol is Munkács város

egyik utcájában találtam meg
1914 augusztusában; itt is,

miként többi termhelyein, a

talakkal együtt n.

im Komitate Bereg an, wo ich

sie im Monate August 1914 in

einer Gasse dér Stadt Mun-
kács fand

;
sie kommt hier,

ebenso wie an den übrigen

Standorten, zusammen mit dér

Stammart vor. Zsák.

Magyar és horvát botanikai dolgozatok

ismertetése.

Referate über ungarische und kroatische botanische

Arbeiten.

Szatala Ö.: Adatok Ung vármegye zuzmóflórájának isme-
retéhez. — Beitráge zr Flechtenvegetation des Komitates Ung.
— Botan. Közi. XV. (1916): 17-50.

Szerz 59 nemzetségen be-

lül 217 fajt, 72 varietast, ill.

formát sorol fel, amelyek kö-

zül hazánkra új : 2 faj, 2 va-

rietas és 3 forma és pedig:

Dér Verf. zahlt aus dem Ge-
biete 59 Gattungen mit 217
Flechtenarten und 72 Varie-

táten resp. Formen auf, von

welchen einige für Ungarn neu
sind, u. zw.

:

Pyrenula nitida fo. fiavescens (prope Turjaremete), Cono-

trema urceolatum (prope Felsnémeti, Jósza), Peltigera erumpens
(prope Ubrezs), Pertusarici amara fo. isidiata (prope Németvá-
gás), Candelaria concolor fo. chlorina (prope Németvágás), Par-
melia tiliacea var. convoluta (prope Jósza), Xanthoria parietina

var. adpressa (prope Ubrezs).

Feltn lelet az eddig dél-

európainak tartott Parmelia
pilosélla Rónafiired melll.

Az irodalom szerint Ung me-
gyébl eddigelé 110 faj volt

ismeretes, amelyeknek számát
már eddig is tekintélyesen

emelte fel szorgalmas gyj-
tésével.

E munka — szerznek dok-

tori értekezése — a gyjtött
anyag lelkiismeretes feldolgo-

zásánál fogva egyike a magyar
zuzmókutatás kiválóbb jelen-

ségeinek.

Ein auffallender Fund ist:

Parmelia pilosélla (pr. Rónafü-
red).

Aus dem Com. Ung, waren
bisher 110 Arten bekannt.

Die Arbeit — eine Inaugu-

ral - Dissertation. — gehört

infolge dér Gewissenhaftigkeit.

mit welcher das Matériái be-

arbeitet worden ist, zu den
wertvolleren Erscheinungen auf
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